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Proiectul „Leadership și management în învățământul superior din Republica Moldova”
(MHELM), implementat în consorțiu cu alte șase instituții de învățământ superior din țara
noastră și trei universități partenere din Germania, Anglia și România, își continuă activitatea
prodigios. În acest sens, în data de 2 martie 2022, USMF „Nicolae Testemițanu” și partenerii au
dat startul instruirii celei de-a două grupe de manageri instituționali în vederea realizării
obiectivelor proiectului MHELM, dar și a obiectivului 5 din planul de acțiuni a Ministerului
Educației și Cercetării pentru anul 2022, care prevede asigurarea formării de calitate pentru
cadrele didactice și manageriale, prin crearea unui centru național pentru educație, și leadership,
și modernizarea proceselor de formare inițială, și continuă a cadrelor didactice, și manageriale,
pentru a răspunde necesităților reale de creștere profesională și avansare în carieră, iar
activitatea 1.4.5.3, include obligativitatea de punere în aplicare a unui program de instruire,
destinat dezvoltării managementului învățământului superior, axat pe guvernare, planificare
strategică și management”, care presupune formarea a cel puțin 200 de conducători din
instituțiile de învățământ superior prin programul Leadership și Management (Ordinul
Ministrului Educației și Cercetării nr. 1718 din 30 decembrie 2021).
Primul grup de manageri instituționali a fost instruit în perioada octombrie 2021 –
ianuarie 2022, la care au participat 52 de persoane, reprezentanți a universităților-partenere
din proiect, iar din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” au fost instruiți 7 manageri, printre care:
Marcel ABRAȘ, prorector pentru activitate socială, Oleg SOLOMON, decan Facultatea de
Stomatologie, Oxana SÂRBU, vice decan Facultatea de Medicina nr. 2, Igor CEMORTAN, șef
departament, Departamentul Recrutare și Documentare a Cetățenilor Străini, Pavel BANOV, șef
adjunct, Departamentul Recrutare și Documentare a Cetățenilor Străini, Tatiana
POROSENCOVA, șef studii, Catedra propedeutică stomatologica, Sanda BURUIANA, șef studii
Rezidențiat, Catedra Oncologie si Hematologie Clinică.
În cadrul sesiunii lansate pe 2 martie, vor fi instruiți alți 52 de manageri, inclusiv 8
prorectori, 11 decani și prodecani, 30 șefi și șefi-adjuncți de departamente, precum și 3
conferențiari universitari, care reprezintă UTM, ASEM, USMF, UASM, USM, US Cahul și USARB.
La această sesiune, USMF „Nicolae Testemițanu” va fi reprezentată de către o echipă
formată din 7 manageri: Stela ADAUJI, șef departament, Departamentul Medicină Continuă,
Nicolae CHELE , șef catedră, Catedra oro-maxilo-facială și implantologie orală ”Arsenie Guțan”,

Ina POGONEA , Catedra de farmacologie și farmacologie clinică, Sofia LEHTMAN, vice decan,
Facultatea de Medicină nr.2, Elena SÎRGHI, șef adjunct, Departamentul Resurse Umane, Diana
CALARAȘ, Disciplina de pneumologie și alergologie, Gheorghe BURUIANA, Președinte, Asociația
Studenților și Rezidenților în Medicină.
Instruirea se va realiza de 3 ori pe săptămână, în format on-line prin platforma ZOOM în
perioada martie-iunie 2022, cu aplicarea diverselor metode interactive de instruire și
implicarea participanților în activități și discuții. În calitate de formatori sunt membrii echipelor
din universitățile-partenere ale proiectului, care au fost instruiți în prima rundă de pilotare a
Programului.
Programul de formare include patru module, la dezvoltarea cărora participă experți din
toate universitățile partenere. Astfel, primul modul este dedicat aspectelor de leadership și
management în instituțiile de învățământ superior. Al doilea modul prevede managementul
profesional și cultura organizațională, al III-lea modul vizează managementul resurselor umane
și al IV-lea ține de managementul schimbării și dezvoltarea instituțională.
După pilotarea realizată în cadrul universităților partenere, în perioada lunilor ianuariemai 2021, Programul „Leadership și management pentru conducători și manageri din instituții
de învățământ superior din Republica Moldova” a fost acreditat de Agenția Națională de
Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, iar Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a emis
ordinul de autorizare a Programului, în luna iulie 2021.
Proiectul MHELM este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+
Mai multe informații despre proiectul MHELM pot fi găsite pe pagina oficială
http://mhelm.utm.md/ și pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/MHELM.UTM/.
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